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اللجان المنظمة 

اللجنة اإلشرافية العليا :

1. ا.د إسماعيل بن محمد البشري _ معالي مدير الجامعة                                                                  رئيسًا
2. ا.د نجم بن مسفر الحصيني _ وكيل الجامعة للدراسات العليا  والبحث العلمي           عضوًا

3. د.محمد بن علي الصالح 
عميد معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب المكلف                                                    عضوًا

اللجنة المنظمة للمؤتمر :

1. د. أسماء بنت سليمان المويشير                                                                                                                    رئيسًا                                            

2. د.أحمد بن مرجي الفالح _ المشرف على إدارة المؤتمرات والندوات                                         عضوًا
3. د.مها بنت سعيد اليزيدي_ رئيس اللجنة العلمية                                                                              عضوًا
4. د.نعيمة بنت عمر الدرعان _ رئيسة لجنة الخدمات المساندة والدعم الفني                     عضوا
5. أ. سلطان بن حمدان الدهليس _ رئيس لجنة العالقات العامة واالعالم                               عضوًا

 اللجان الفرعية

اللجنة العلمية :
1. د. مها بنت سعيد اليزيدي                                                                                                                                رئيسًا
2. د.وفاء بنت فاهد السرحاني                                                                                                                         عضوًا
3. د.فخرية بنت عبداهلل الجوفي                                                                                                                    عضوًا
4. د.نجوى السرحاني                                                                                                                                            عضوًا
5. د.اقبال الوقيد                                                                                                                                                     عضوًا
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لجنة الخدمات المساندة والدعم الفني :

1. د.نعيمة عمر الدرعان                                                                                                                                          رئيسًا
2. أ. وفاء أحمد العقل                                                                                                                                            مقررًا
3. أ. عبير قضيب القايد                                                                                                                                           عضوًا
4. أ. قريان بن مزكي الرويلي                                                                                                                               عضوًا

لجنة العالقات العامة واألعالم :

1. أ.سلطان بن حمدان الدهليس                                                                                                                       رئيسًا
2. أ. مها عبدالرحمن العيسى                                                                                                                            مقررًا
3. أ.منى عبداهلل الشهراني                                                                                                                                عضوًا
4. أ.ابتهال أحمد الطالبي                                                                                                                                     عضوًا
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الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد :

يشهد العالم حالياً بصفة عامة والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة حراكا جديدا يتزايد فيه أهمية البعد الفكري 
والمعرفي لتتبوأ بموجبه المعارف مكانتها بما تقدمه من األصول المعرفية والمعلومات والرؤى نحو التحول لالقتصاد 
المعرفي وتحقيق رؤية المملكة 2030.وتعد الكراسـي البحثيـة أحـد أهـم المصادر لنشـر المعـارف العلميـة لتحقيـق 
التميـز فـي مجـال البحـث والتطويـر واقتصاديـات المعرفـة بمـا يسـاهم فـي الوصـول بالمملكــة إلــى مكانــة عالميــة 
والمعرفـة  العلـم  باعتبارهـا مصـدر  الجامعـة  بيـن  الشـراكة  تأصيـل  إلـى  البحثيـة  الكراسـي  تسـعى  كما   . متميــزة 
مخرجــات  إلــى  الوصــول  أجــل  مــن  المجتمــع  لخدمــة  االجتماعية  مسـؤولياته  مـن  كجـزء  الخـاص  والقطـاع 

مبتكــرة وحديثـة تضيـف للعلـم والمجتمـع.
وقد تـم تدشـين أول كرسـي بحثـي ألبحاث وتحديات المرأة في مجتمع الجوف إلعداد وتأهيل الطاقات الوطنية النسائية 
تأهيال متميزاً ، بهدف مساعدة المرأة في تخطي العقبات التي تواجهها، عبر تزويدها بالمعارف الالزمة وتوفير المناخ 
المالئم لها، مع ربطها بالواقع وتحدياته وفق آليات وأساليب علمية تهدف إلى إدارة العقول وجعلها ذات توجه صحيح 
في مجال التنمية الوطنية، ونشر ثقافة العمل الحر، والعمل االجتماعي . ثم يأتي هذا المؤتمر لتوثيق إنجازات  الكرسي 

لتحقيق رسالة الجامعة وتطلعاتها في إشراك المرأة السعودية في إدارة عجلة التنمية المحلية وفق رؤية 2030.
ختامـا أتقدم بخالص الشكر لصاحبة السمو الملكي األميرة سارة بنت عبد هللا بن عبدالعزيز راعية هذا  الكرسي البحثي 
، والشكر موصول إلدارة الكرسي والزمالء العاملين وللمشاركات  في هذا المؤتمر، فلهم منّا من الشكر أجزله. متمنياً 

للجميع مؤتمراً مثمراً ووقتاً ممتعاً في رحاب جامعة الجوف .
 وهللا الموفق..

 معالي مدير جامعة الجوف 
أ. د. إسماعيل محمد البشري
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يعتبر هذا المؤتمر من أوائل المؤتمرات التي ينظمها الكرسي العلمي لصاحبة السمو الملكي األميرة سارة بنت عبدهللا 
بن عبد العزيز آل سعود في جامعة الجوف فلقد حظيت الجامعة بدعم ال محدود من صاحبة السمو الملكي األميرة 
سارة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود ، من خالل تمويلها للكرسي العلمي النابع من قناعتها بأهمية التكامل بين 
مهام ووظائف الجامعة وتفعيل دورها في خدمة المجتمع حيث يعد الكرسي العلمي لسموها رافدا من روافد المعرفة. 
ويشارك في المؤتمر أكثر من ثالثين ورقة بحثية من الباحثات والمهتمات بقضايا المرأة والذي يأتي من حرص إدارة 
الجامعة على خدمة المجتمع ودفع عجلة التقدم في مختلف قضايا المرأة السعودية. ويهدف لتعزيز دور المرأة السعودية 
في تنمية المجتمع في ضوء رؤية المملكة 2030 وطرح رؤى جديدة لحل قضايا المرأة السعودية والتي تساهم بتأهيلها 
للمشاركة في تنمية المجتمع. ويعطي هذا المؤتمر جامعة الجوف فخرا واعتزازا كبيرا حيث يتيح للباحثات المشاركة 
الوطنية  لمسئوليتها  واستجابة  الوطنية  التنمية  في  فاعل  كعضو  لتمكينها  المرأة  قضايا  في  العلمية  األوراق  وطرح 

وتفعيال لدورها المنتظر في تحقيق رؤية السعودية 2030. 
ويتمحور المؤتمر حول أربعة محاور أساسية متعددة الموضوعات، والذي تناول وجود سبع جلسات لعرض ومناقشة 
األبحاث األخيرة في تعزيز دور المرأة السعودية في تنمية المجتمع في ضوء رؤية المملكة 2030. وكان المؤتمر 
ونتوجه  السعودية.  العربية  المملكة  جامعات  مختلف  من  المرأة  بقضايا  والمهتمات  الباحثات  بين  الجمع  في  ناجحاً 
بخالص الشكر إلى جميع المشاركات الالتي ساهمن في برنامج المؤتمر إما عن طريق المساهمة الشفوية أو الملصقات 
وكذلك لجميع الالتي قمن بإثراء المناقشات بمداخالتهن القيمة. ونتوجه بشكر خاص وامتنان إلى المتحدثات الرئيسيات 
الالتي قبلن الدعوة للمشاركة دون أي تردد، وال شك في أن مساهمتهن هي مجوهرات في تاج برنامج هذا المؤتمر، 

ونحن في الواقع نقدر تعاونهن وأوراقهن المثرية. 
وختاماً، من الضروري القول أن المؤتمر كان نتيجة جهد جماعي من لجان مختلفة وبدونها لم يكن المؤتمر ممكناً، 

وبالنيابة عن جميع اللجان، أشكرهن بكل تقدير.
كما اليفوتني أن أتقدم بالشكر لجميع الداعمين للمؤتمر، فلهم منا من الشكر أجزله.

عميدة مجمع كليات البنات بسكاكا والمشرفة على الكرسي العلمي لصاحبة السمو الملكي 
األميرة سارة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود ،ألبحاث تحديات المرأة في مجتمع الجوف 

رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر 
د.أسماء بنت سليمان المويشير



8

البرنامج الزمــــــــني للمؤتمر 
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البرنامج الزمــــــــني للمؤتمر 
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جدول المحتويات 
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المتحدثات الرئيسات
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دور الجامعات في رفع وعي المرأة تجاه المجتمع وتجاه نفسها
في ضوء رؤية المملكة 2030 في جامعة الجوف

  أ.د. الجوهرة بنت فهد الزامل
aalzamil@ksu.edu.sa 

التخطيط  عملية  في  كهدف  االعتبار  في  المرأة  تمكين  يؤخذ  أن  ضرورة  على  المخططون  يؤكد  الملخص/ 
التي   المجتمع  شرائح  من  شريحة  فهي  المجتمع،  في  الشاملة  التنمية  لتحقيق  واالجتماعي  االقتصادي 
ينبغي االهتمام ببذل الجهد لمزيد من تنميته، وحين نتناول قضية معوقات تمكين المرأة يتضح لنا استحالة 

فصل الحديث بهذه القضية عن مجمل المشكالت والمعوقات الشخصية واالجتماعية والثقافية.
وبالرغم من األهمية الكبيرة لدور المرأة في برامج التنمية، وأيضًا بالرغم من االهتمام الذي توليه الدولة بالمرأة 
والعمل على رفع شأنها واالهتمام بها، والعمل على تمكينها في مجاالت الحياة المختلفة، إال أن على أرض 
الواقع تواجه العديد من المعوقات والتي تحول دون تمكينها من العمل بشكل سليم في مجاالت الحياة 

المختلفة، وفي كافة القطاعات االجتماعية المختلفة، 
ويعد التعليم من أهم مصادر تشكيل الوعي حيث تساعد المؤسسات التعليمية األفراد على إدراك واقعهم 
ومشكالت مجتمعهم من خالل إدراك ما تقدمه من معلومات ومعارف لذلك الشخص المتعلم تجعله 
أكثر قدرة على إدراك واقعه ومحاولة المساهمة في تغير وتطوير مجتمعه.)العزازي 2010(. وعلى ذلك تتحدد 
أهمية هذه الورقة في رصد دور الجامعات في رفع وعي المرأة تجاه نفسها والمجتمع وتتضمن القضايا 

التالية :
- تعريف الوعي ومصادر تشكيل الوعي وإبعاده 

- التحديات التي تواجه تشكيل وعي المرأة بحقوقها ودورها
- قضايا حقوق المرأة بين الشخصية والمجتمعية

- دور الجامعات في تشكيل وعي المرأة وتنمية معرفتها بحقوقها ودورها في المشاركة 
- الرؤيا المستقبلية لدور الجامعات في رفع وعي المرأة تجاه المجتمع وتجاه نفسها 

نبذه مختصره
أستاذ في قسم الدراسات االجتماعية-  كلية اآلداب– جامعة الملك سعود

الخبرات العملية.
- مستشارة في وكالة عمادة البحث العلمي لألقسام اإلنسانية بجامعة الملك سعود.

- عملت  مستشارة في إعداد وتصميم  العديد من المشاريع
معجم  إلعداد  باإلضافة  وعربية  أجنبية  دول  في  منشورة  واالنجليزية  العربية  باللغتين  بحث   19 أنجزت   -

المحكمين األكاديميين في الوطن العربي )معجم محكم من أربعة أجزاء(
- لها العديد من المساهمات اإلدارية واللجان والجمعيات وخدمة المجتمع

• قواعد في والية اهلل تعالى ـــ العدد رقم 100 ــ مجلة البحوث اإلسالمية ــ الرياض ـــ 1434ه  
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حقوق المحضون
دراسة حديثية فقهية تطبيقية في المحاكم السعودية

د. نوال بنت عبد العزيز بن العيد
nwal_al3eed@hotmail.com  

}َوَما  الكون  هذا  في  الكائنات  وكل  بل  البشرية  والجماعات  األفراد  حقوق  الشريعة  كفلت  فقد  الملخص/ 
الدولة  ووضعت  اْلَجِميَل{.  ْفَح  الصَّ َفاْصَفِح  َلآِتَيٌة  اَعَة  السَّ َوِإنَّ  ِباْلَحقِّ  ا  ِإلَّ َبْيَنُهَما  َوَما  َواْلَأْرَض  َماَواِت  السَّ َخَلْقَنا 
بإعطائه  باألخذ على يده، والمظلوم  الظالم  إنصاف  الظالم والمظلوم،  العدل، وإنصاف  المحاكم إلقامة 
ولم   , ورعاية  حماية  إلى  وجودها  على  المحافظة  في  تحتاج  التي  الضعيفة  المخلوقات  وخاصة  حقه. 
المجتمع  يرعاها  ملزمة  نصوص  في  قننتها  بل  شاء  من  ويذرها  شاء  من  يطبقها  ونصائح  بوصايا  تكتف 
حقا  لها  وجعلت  المقدمة،  العاطفة  ذات  األم  وأنصفت  اإلنسانية،  للكينونة  وصيانة  الربانية  لألوامر  تطبيقًا 
يجب احترامه وإنصافه، وسنت لذلك حقوًقا وأحكامًا ترجع إلى مقاصد: العدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى. 
وصيانة المحضون والسعي لكل ما فيه مصلحته أمر يتجلى في تلك األحكام, قال ابن تيمية -رحمه اهلل-: 
إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتها واندفعت به مفسدتها. وسنسلط الضوء  »فكل ما قدمناه من األبوين 
في هذا البحث على عدد من الحقوق الشرعية التي ينبغي أن يتمتع بها المحضون، وُتنصف فيها الحاضنة, 
تسهيل إجراءات المحاكم للمرأة، حيث أن كثيرا من المطلقات ذوات األطفال يشتكين مرراة ظلم الرجال 
بالحق وطريقة الحصول عليه، وسندان  بين مطرقة جهلها  المرأة  اللذين يتخلون عن مسؤولياتهم، وتقع 

ضعف التوعية
نبذه مختصره

أستاذ الحديث وعلومه ـــــ  جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 
االسهامات العلمية : 

• عضو مجلس األمناء في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني من عام 1435ه .
• عضو في اللجنة العلمية في سلسلة رسائل الحوار التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني .

• عضو في المجلس االستشاري في مؤسسة اإلعمار , وجمعية تحفيظ القرآن , وفي إدارة المساجد .
• عضو في البرنامج اإلثرائي لمشروع القيم لمديرات ورئيسات أقسام ورائدات التوعية االسالمية في 

محافظات ومناطق المملكة .
• المشرفة العامة على مركز إثراء المعرفة لالستشارات التربوية والتعليمية .
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تمكين المرأة السعودية من العمل: التجربة الشورية نموذجا

د. سلطانه  عبد المصلح البديوي
dr.sultanah@gmail.com 

وتسخير  وكفاءتها  وجودها  اثبات  نحو  متسارعة  خطوات  تخطو  ان  السعودية  المرأة  استطاعت  الملخص/ 
قدراتها من خالل مساهمتها في التنمية في كافة قطاعات الدولة. وقد جاءت رؤية المملكة 2030 لتؤكد 
على أهمية تمكين المرأة من العمل وزيادة  نسبة تمثيلها في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. ورغم 
ان دخول المرأة لمجلس الشورى عام 1434 وهو تاريخ سابق لرؤية المملكة 2030 اال ان التجربة الشورية للمرأة 
العمل  في  الشورية  للمرأة  النوعية  المشاركة  خالل  من  وتأكيدا  اصالة  ازدادت  الرؤية  اعالن  بعد  السعودية 
الرقابي على تقارير  أجهزة الدولة ومشاركتها باللجان الخاصة بالمجلس واللجان البرلمانية ومما زاد أهمية 
المرأة من العمل في مجلس الشورى هو تمكينها من رئاسة بعض اللجان  الشورية والتي اثبتت قدرة المرأة 
السعودية على المشاركة السلطة التنظيمية  في اتخاذ وصناعة قرارتها مما يؤهلها لدخول معترك الحياة 

السياسية مستقبال.
نبذه مختصره

عضو مجلس الشورى 
العضويات 

-عضو لجنة الشؤون االجتماعية والعمل في مجلس الشورى 
-عضو اللجنة البرلمانية السعودية البريطانية في مجلس الشورى 

عميدة مجمع كليات البنات بجامعة الجوف سابقا 
- المشاركة في عدد من الملتقيات والمؤتمرات العلمية 

-المشاركة في عدد من المشاركات المجتمعية والتطوعية 
-حائزة على العديد من شهادات الشكر والدروع التقديرية
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المحور األول 
ترسيخ مفهوم الهوية الوطنية للمرأة السعودية بما يسهم في تطوير مجتمعها :

1. تعزيز مفهوم قيم األنتماء للوطن بما يتالءم مع أدوار المرأة في المجتمع 
2. االعتزاز باللغة العربية وتنمية استخدامها بين افراد األسرة وفي العمل 

3. تعزيز األنشطة والفعاليات التي تبرز هوية المرأة السعودية وتراثها 
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دور المرأة في تعزيز مفهوم قيم االنتماء الوطني

أ.د.أسماء بنت سليمان بن عبدالرحمن السويلم 
asalswelem@ksu.edu.sa 

أستاذ قسم الدراسات اإلسالمية - تخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة - جامعة الملك سعود 

الملخص/ لم تزل النساء شقائق الرجال يشاركنهم في هذا الفضل وهذه المنزلة وينهلن من ميراث النبوة 
»العلم« ، فكانت منهن المربيات والمعلمات وأستاذات الجامعات الالتي بلغن مناصب في العلم والفضل 
حتى خرجن أجياال تعد من أميز ثروات المجتمع.أهداف البحث : إبراز دور المرأة في تعزيز مفهوم قيم االنتماء 
الوطني, اقتراح عدد من المناشط والوسائل لتحقيق هذا الدور. وفي هذا العصر عصر العلم والنهضة لم 
يزل دور المرأة بارزا ، بل أصبح له جهاته الرسمية المنظمة وكثرت بفضل اهلل النتشار تعليم المرأة والتي بلغت 
فيه المرأة الدرجات العالية من سلم التعليم الجامعي.  ولما كانت رؤية 2030 رؤية للمجتمع أجمع بل أمل 
الضوء  أسلط  أن  أحببت   ، أحد  على  يخفى  ال  دورها  إذ  أهميتها  للمرأة  وكان   ، لتحقيقه  يسعى  كل  وحلم 
على دورها في تعزيز مفهوم قيم االنتماء الوطني ، في بحث بعنوان« دور المرأة في تعزيز مفهوم قيم 
والقيم  االوالد على األخالق  تربية  المرأة في  لدور  ، وحصرهم  الناس  الوطني »في ظل جهل بعض  االنتماء 

وعزلها عن دورها المهم الذي تقوم به في استرتيجيات وطنية كبرى مثل قيم االنتماء الوطني. 
    

نبذه مختصره
االسهامات العلمية : 

• تهذيب وتقريب كتاب تعظيم قدر الصالة ألبي عبداهلل محمد بن نصر المروزي  ــــ  دار الصميعي  ـــ 
الرياض ــــ 1437هـ 

• مقاصد األعياد الدينية في اليهودية والنصرانية واإلسالم , نشر مجلة البحوث والدراسات الشرعية 
1435هـ 

• من مهددات الوحدة الوطنية , مشاركة في مؤتمر الوحدة الوطنية : ثوابت وقيم , جامعة االمام 
محمد بن سعود 1434ه

• صورة عيسى عليه السالم في النصرانية وموقف االسالم منها ــ مجلة الدراسات االسالمية و العربية ــ 
دبي 1434ه 

• قواعد في والية اهلل تعالى ـــ العدد رقم 100 ــ مجلة البحوث اإلسالمية ــ الرياض ـــ 1434ه  
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 المرأة السعودية ودورها في تنمية المجتمع  
األميرة سارة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود نموذجا 

د . مها بنت سعيد اليزيدي

dr-maha-s-s@hotmail.com
 أستاذ مشارك - تاريخ حديث وحضارة  - وكيلة عميد شؤون الطالب  بجامعة الجوف .

الملخص/ للمرأة السعودية دور بارز و مشرق في التنمية االجتماعية و االقتصادية في المملكة العربية السعودية منذ 
قرون طويلة , وهنالك نماذج كثيرة من النساء تعتمد عليها األسرة أكثر من اعتمادها على الرجل في كسب المعيشة 

وتربية الماشية ورعيها وتخطيط شئون المنزل واحتياجات األسرة.
     ويشهد التاريخ العربي واإلسالمي القديم والمعاصر بدور المرأة التي قد حكمت وقادت وحاربت وكسبت المعارك 

التي قادتها ضد الرجال , وهناك نساء يضرب بهن المثل في الحكمة والصبر وسداد الرأي .
       واليوم المرأة بفضل حكومتنا الرشيدة نالت الكثير من االمتيازات والفرص التي مكنتها لمشاركة الرجل في التنمية 
الحديثة بالمملكة في ظل الشريعة اإلسالمية والقيم العربية السامية , فأصبحت المرأة السعودية عالمة في مجالها 
ومنافسة في أعمالها وقيادية في وظيفتها، حيث برز وكرم الكثير منهن في المحافل المحلية واإلقليمية والدولية.

          ومن هذه النماذج الرائدة والداعمة في تنمية المجتمع صاحبة السمو الملكي األميرة سارة بنت عبد اهلل بن عبد 
العزيز آل سعود حرم صاحب السمو الملكي األمير فهد بن بدر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الجوف والتي كان 
لها دور ريادي في دعم المرأة السعودية بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة في منطقة الجوف , ومن هذا المنطلق 

أحببت أن أسلط الضوء عليها في هذه الدراسة , فاخترت أن يكون عنوان البحث :
» المرأة السعودية ودورها في تنمية المجتمع 

األميرة سارة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود نموذجا و سوف تكون الدراسة على النحو التالي :
- المرأة السعودية ومكانتها في المجتمع .

- نبذة عن حياة األميرة سارة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود .
- دور األميرة سارة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود في تنمية المجتمع .

نبذه مختصره
اإلسهامات العلمية :

* كتاب مطبوع بعنوان »عوامل الهجرات السكانية إلى مكة المكرمة خالل العهد العثماني » , مؤسسة عبد الرحمن 
السديري الخيرية , 2012م .

, التاسع  * كتاب مطبوع بعنوان » عمران المدينة المنورة وخططها في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري 
عشر الميالدي دراسة حضارية » , كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ المدينة المنورة – 1436 هـ .

* بحث منشور بعنوان » أوقاف الحرمين الشريفين » , ) مجلة التاريخ والمستقبل , جامعة  المينا , مصر , عدد يوليه 2010 م 
الثاني والثالث عشر  القرنين  العامة في مدينة ينبع في  الحياة  »أثر االضطرابات السياسية على  * بحث منشور بعنوان 

الهجري » – مجلة اإلتحاد العام لآلثاريين العرب – العدد الرابع عشر- القاهرة - محرم 1434هـ / نوفمبر 2013م . 
* بحث منشور بعنوان : » الجوف من خالل رحلة جورج أوغست فالين 1261هـ /1845م , المجلة العلمية لكلية اآلداب بقنا – 

جامعة جنوب الوادي – العدد 43 – السنة 2014 م .
* بحث منشور بعنوان : » الشيخ األديب عبد الجليل برادة ومساهمته في الحياة العلمية والثقافية في المدينة المنورة 

» – ضمن إصدارات كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ المدينة المنورة , سلسلة اإلصدارات ) 20 ( – 1436هـ .
* بحث منشور في سجل ندوة المصادر التاريخية لمكة المكرمة عبر العصور, بعنوان : » مكة المكرمة من خالل رحلة 

جيل جرفيه - كورتلمون », مركز تاريخ مكة المكرمة – المنعقدة في محرم 1437 هـ .
*بحث منشور بعنوان » دور الجامعة في تحقيق أمن الطالب الجامعي » – المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب – 

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية , 1437هـ .
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دور معلمة التربية األسرية في تعزيز قيم المواطنة الرقمية لدى 
طالبات المرحلة الثانوية في ضوء متطلبات التنمية المجتمعية

د/ منـــى  بنت كامــل بن البسيـونـي شمـــس الديــــن
Mona.shamse@su.edu.sa

األساسية  المداخل  أحد  الراهن  العصر  في  العربية  المجتمعات  بعض  تشهدها  التي  التنمية  خطط  تعتبر  الملخص/ 
لالستقرار االجتماعي وتحقيق الرقي والتقدم في جميع مجاالت فطبيعة الحياة اإلنسانية التي نعيشها يتطلب تربية 
الرقمية.  التربية  كمدخل  متعددة  وطرق  مداخل  خالل  من  وفاعلية  بأمان  فيه  الحياة  على  تعينهم  بطريقة  األفراد 
للتقنيات  الجيد  واالستخدام  الفهم  على  الناشئة  تربية  بأهمية  التوعية  بضرورة  التربويين  من  العديد  اهتم  لذلك 
الرقمية بطرق أمنة وأخالقية وقانونية ليصبحوا مواطنين رقميين ايجابيين في المجتمع، لذلك هدف البحث الحالي 
الثانوية  المرحلة  الرقمية لدى طالبات  التربية األسرية في تعزيز قيم االنتماء والمواطنة  التعرف على دور معلمة  الى 
باعتبارها أحد المعلمات التي تقديم العلوم الحياتية التي تمس حياة الطالبات وقد طبق البحث على عينة من طالبات 
المرحلة الثانوية قدر عددها )100( طالبة و)30( معلمة تربية أسرية من مدارس المرحلة الثانوية التابعة لإلدارة التعليمية 
بمحافظة عفيف، وقد اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي وتم تصميم وتطبيق أداة البحث المتمثلة في استبيانه 
تحديد دور المعلمة في تعزيز قيم المواطنة الرقمية من وجهة نظر الطالبات والمعلمات أنفسهم. وقد أسفرت نتائج 
البحث عن: وجود نسبة متوسطة من معلمات التربية األسرية ممن يقوم بممارسة أدوارهم في تعزيز قيم المواطنة 
الرقمية، وعن وجود بعض العوائق والتحديات التي تقف أمام تحقيق دور معلمة التربية األسرية ومنها نقص الوعي 
التكنولوجي وقلة التدريب واالعتماد على المناهج واالستراتيجيات التقليدية في تعليم مقرر التربية األسرية وافتقاره 
الى المفاهيم التكنولوجية، واحتياج الطالبات لثقافة الحوار الطالبي وزيادة التواصل االجتماعي المتزامن وغير المتزامن 
مع المعلمات. وقد أوصى البحث بضرورة تضمين بعض مفاهيم المواطنة الرقمية ضمن دروس مقرر التربية األسرية 
المنهجية  المدرسية  باألنشطة  االهتمام  زيادة  الى  باإلضافة  للتعليم،  والتكنولوجي  القصصي  المدخل  باستخدام 
والالمنهجية في تعزيز قيم المواطنة الرقمية من قبل معلمات المدارس وضرورة إقامة برامج تنمية مجتمعية لتأهيل 

األسرة لتعزيز قيم المواطنة الرقمية عند أبنائهم الذين يمثلون محور التنمية المجتمعية المستقبلية.
د/ منـــى  بنت كامــل بن البسيـونـي شمـــس الديــــن

أستاذ مساعد تقنيات التعليم - جامعة شقراء 
نبذه مختصره

االسهامات العلمية : 
التربويين  غير  المنزلي  االقتصاد  كلية  طالب  لدى  التدريس  مهارات  تنمية  في  مقترح  الكتروني  كتاب  فعالية   •

واتجاهاتهم نحو مهنة التدريس ( جامعة المنوفية2013م ابريل.
مشترك  بحث    ) االعدادية  المرحلة  تلميذات  لدى  الدراسي  التحصيل  تنمية  في  االقران  تدريس  استراتيجية  فعالية   •

جامعة طنطا يونيو 2014م . 
• فعالية االلعاب التعليمية االلكترونية في تنمية التحصيل الدراسي لدى أطفال الروضة ( بحث مشترك جامعة طنطا 

يونيو 2014م .
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دور المعلمة السعودية في نشر اللغة العربية
 وترسيخ مفهوم الهوية لدى طالباتها في ضوء الرؤية االقتصادية للمملكة العربية 

السعودية  2030

أ.حنان بنت ونيس بن عمير الربيع 
   dr.hanan.alrabia@gmail.com  

من  أساسّيا  بوصفهاجزًء  العربية  باللغة  العناية  ضرورة  إلى    2030 المملكة  رؤية  أهداف  تضّمنت  الملخص/ 
اللغة  خدمه  في  فًة  مشرِّ َوقفًة  اليوم  السعودية  المعلمة  وتقف  السعودية.  الوطنية  الهوية  مكّونات 
العربية في تعليمها ونشرها زمن انتشار المعارف، والتقاء الثقافات، وكثرة المؤثرات. مشكلة الدراسة : ما دور 
المعلمة السعودية في نشر اللغة العربية وترسيخ مفهوم الهوية لدى طالباتها في ضوء الرؤية االقتصادية 
على  التعرف  إلى  كذلك  تهدف  األمم.  ونهضة  رقي  في  أثر  من  لها  وما   ?2030 السعودية  العربية  للمملكة 
العقبات التي تواجه المعلمة السعودية في نشر اللغة العربية لدى طالباتها في محاولة إليجاد حلول لها. 
تنمية  السعودية في  المعلمة  بها  التي تقوم  األدوار  أن تعزز من  إلى تقديم مقترحات يمكن  أيضًا  تهدف 
المجتمع السعودي لغويا.أجريت هذه الدراسة على 25 معلمة من مدارس الثانوية بالجوف. نتائج الدراسة: 
اللغة  في  تدريبية  دورات  تحضر  ال  المعلمات  من  و%65  لفصحى  للغة  ا  تستخدم  ال  المعلمات  90%من  نسبة 
العربية و75% من المعلمات رأت أن من أهم العقبات التي تواجهها هي عدم تعاون الزميالت االخريات في 
عالج مشكالت الطالبات اللغوية وإن نسبة 50% من المعلمات ال تستخدم تقنيات تربوية حديثة. توصي الباحثة 
وترسيخ  العربية،  اللغة  نشر  في  الفعال  بدورها  لتقوم  المناسبةللمعلمةالسعودية  الظروف  تهيئة  بالتالي: 

مفهوم ا لهوية في ضوء الرؤية 2030 . االحتفاء باليوم العالمي للغة العربية.
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المحور الثاني 
دور مؤسسات المجتمع  المدني في تنمية المرأة وإعدادها لمواكبة الرؤية  :

1. دور الجامعات في رفع مستوى الوعي لدى المرأة تجاه نفسها وتجاه المجتمع
2. دور مراكز التدريب في تأهيل المرأة وتزويدها بالمهارات الحياتية الالزمة

3. تسهيل اجراءات المحاكم للمرأة والمساهمة في حل قضاياها بما يحقق لها االستقرار النفسي  
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دور الجامعات في تنمية مسؤولية المرأة االجتماعية
 في ضوء التغيرات  المحلية والعالمية

د. سناء بنت  فضل بن الدين جان
s.jan@su.edu.sa

القيام بوظائف عديدة  المجتمع؛ والتي تتولى  التعليمية والتربوية في  المؤسسات  الجامعات قمة  الملخص/ تتصدر 
منها التعليم األكاديمي،

      وإجراء البحوث العلمية، واستثمار المخرجات والمنتجات البحثية في خدمة المجتمع، ويعتمد ذلك على وضعها 
الستراتيجية ورؤية متكاملة في سياساتها وبرامجها وأنشطتها لتفعيل تلك الوظائف على الشكل المأمول، وألهمية 

المرأة في بناء المجتمعات
خصوصيتها  مع  تتناسب  وأنشطة  خاصة  برامج  لها  تخصص  الجامعات  كافة  فإن  األجيال  وتربية  األسر  واستقرار       
إلى  الموجهة  العديدة  مجاالتها  خالل  من  ذلك  ويظهر  المجتمعات،  فعااًل  عضوا  تصبح  حتى  ومكانتها  وأهميتها  
كافة منسوبات الجامعات سواء أعضاء هيئة التدريس أو الطالبات أو الموظفات، وكذلك برامجها الموجهة إلى خارج 
الجامعة والتي تتعامل فيها مباشر مع  فتيات ونساء المجتمع، وتهدف إلى تنمية المسؤولية االجتماعية لدى المرأة 
وتعزيز دورها البارز في المجتمعات، ولكن نتيجة ألسباب متعددة توجد جوانب قصور في تحقيق هذا الدور المأمول، 
إما لالنشغال بالعمل األكاديمي والتعليمي ، أو لقصور في المناهج الدراسية  واألنشطة الطالبية الفعالة وغيرها من 
المرأةاالجتماعية، وتفعيل  البحث تلك الجوانب والمأمول في دور الجامعات لتنمية مسؤولية  األسباب، ويناقش هذا 

هذه المسؤولية وممارستها عملًيا في مختلف المؤسسات المجتمعية, ويجيب البحث عن األسئلة التالية :
-ما جوانب المسؤولية االجتماعية للمرأة ؟

-ما أهمية الجامعات في تنمية المسؤولية االجتماعية للمرأة ؟
-ما الدور المأمول من الجامعات لتنمية مسؤولية المرأة االجتماعية ؟ 

نبذه مختصره
االسهامات واألنشطة العلمية :

• فوائد وتطبيقات تربوية مستنبطة من القاعدة الفقهية ) الشريعة مبناها على العدل ( بحث منشور بمجلة كلية 
التربية ـ جامعة األزهر  ـ العدد 163 ـ 2015م . 

بمجلة  منشور  بحث   ، اإلسالمية  التربية  مجال  في  الباحث  لدى  التربوية  وتطبيقاتها  المحدثين  عند  التثبت  منهجية   •
البحث العلمي في التربية ، كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية ، جامعة عين شمس ـ العدد 17 ـ الجزء 4 ـ 2016م . 

العمل  لوزارة  والتابعة   . حاليًا  عفيف  بمحافظة  األهلية  االجتماعية  التنمية  بلجنة  النسائية  البرامج  قسم  رئيسة   •
والتنمية االجتماعية . 

• مدرب ممارس معتمد من إيالف ترين من عام 1436هـ .
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المتطلبات التربوية للطالبة الجامعية 
في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية2030

د. فوزية بنت مناحي بن ماجد البقمي
fmalbaqami@gmail.com

الملخص/ يتمثل الهدف العام من البحث فيتعّرف أهم المتطلبات التربوية لطالبات الجامعات في ضوء رؤية المملكة 
المرحلة  بالبحث وهي  الدراسة  تتناولها  التي  الجامعية  المرحلة  البحث من جانبين: األول: أهمية  2030. وتنطلق أهمية 
واكتمال  ووعي  نضج  مرحلة  فهي  والتوجهات؛  االهتمامات  تتكون  فيها  األهمية  بالغة  مرحلة  تعد  حيث  الجامعية، 
واالجتماعي  التعليمي  المجال  في  التربوية  بالمتطلبات  الطالبات  معرفة  أهمية  الثاني:  والجانب  الطالبة.  شخصية 
السعودية  إعالن)رؤية  إن  حيث  التعليم؛  تطوير  في  المملكة  خطة  مع  تماشيا   2030 المملكة  رؤية  ضوء  واالقتصادي 
2030( مواكبًا لرسالة التعليم وداعمًا لمسيرتها، ومعرفة الطالبات بهذه المتطلبات في هذا العصر يسهم في إعداد 
جيل متعلم قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات مستقباًل، جيل قادر على اإلبداع واالبتكار، جيل ينتمي لوطنه 

ويدافع عنه ويعتز بمكانته. 
لذا جاء هذا البحث ليجيب عن السؤال الرئيس التالي: 

 ما المتطلبات التربوية للطالبة الجامعية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030؟
ويتفرع عنه األسئلة اآلتية: 

- ما المتطلبات التعليمية للطالبة الجامعية في ضوء رؤية المملكة 2030 من وجهة نظر طالبات جامعة الطائف؟ 
- ما المتطلبات االجتماعية للطالبة الجامعية في ضوء رؤية المملكة 2030 من وجهة نظر طالبات جامعة الطائف؟ 

نبذه مختصره
االسهامات والمشاركات العلمية : 

• منهج التربية اإلسالمية في غرس قيم العدل واإلحسان لدى األطفال ــ بحث محكم غير منشور مقدم في مؤتمر 
العدل واإلحسان في فانكوفر ــ كندا 2014 م . 

تطوير  الثاني  الدولي  المؤتمر  كتاب  ضمن  منشور  محكم  بحث  ــ  اإلسالمية   التربية  في  التجريبي  المنهج  أصول   •
البحث العلمي في التعليم العالي 2015م في كوااللمبور ــ ماليزيا . 

• مقال منشور بمجلة مداد التربية التي يصدرها قسم التربية وعلم التفس بفرع الجامعة بتربة ــ العدد الثاني 1435هـ 
بعنوان ) السيناريوهات المستقبلية للغزو التربوي ... إلى أين ( . 
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دور كليات التربية في تنمية وعي الطالبات بالتحديات المستقبلية في 
ضوء رؤية المملكة 2030

د. نوف بنت مناحي بن عوض العتيبي  
nmalotibi@su.edu.sa

المجال  في  المستقبلية  بالتحديات  الوعي  تنمية  في  التربية  كليات  دور  على  التعرف  الى  البحث  يهدف  الملخص/ 
استجابات  بين  الفروق  عن  والكشف  الطالبات  نظر  وجهة  من   ،2030 المملكة  رؤية  ضوء  في  واالجتماعي  التعليمي 
الطالبات حول دور كليات التربية في تنمية وعي الطالبات بالتحديات المستقبلية في ضوء الرؤية في المجال التعليمي 

واالجتماعي تبعا لمتغير )التخصص، المستوى الدراسي(.   
       وتنبع أهمية البحث مما نصت عليه رؤية المملكة العربية السعودية 2030من أهداف ومتطلبات منها: ضرورة متابعة 
إعداد المعلم، وإعادة تأهيله وتدريبه، وتنمية مهارات الطالب، تنمية الوعي الذاتي واالجتماعي والثقافي لدى الطالب، 
وسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وحاجة سوق العمل وأهمية المرحلة العمرية الجامعية؛ حيث تعد مرحلة 

نضج ووعي واكتمال الشخصية وتبصير طالبات كليات التربية بالتحديات المستقبلية ، ومواجهتها .
      وتكمن مشكلة البحث في التساؤل التالي: ما دور كليات التربية في تنمية وعي الطالبات بالتحديات المستقبلية في 
ضوء رؤية المملكة 2030، من وجهة نظرهن ؟ و يعتمد البحث على المنهج الوصفي المسحي الذي يتناسب مع طبيعة 

البحث الحالية من حيث جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها من خالل استخدام أداة االستبانة.
  

    د. نوف بنت مناحي بن عوض العتيبي  

     أستاذ مساعد أصول التربية واالدارة   ــــــ  جامعة شقراء  
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دور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية المرأة
 وإعدادها لمواكبة الرؤية

د. عفاف بنت عبدالعزيز بن زين العابدين الغمري
 aaelgamry@uod.edu.sa  afaf_elgamry@yahoo.com

استاذ مساعد / بقسم الدراسات اإلسالميةكلية العلوم واالداب بالنعيرية
 جامعة حفر الباطن

الملخص/ رؤية المملكة العربية السعودية 2030تريد دولة قوية مزدهره تتسع للجميع ، دستورها اإلسالم ومنهجها 
الوسطية ، تتقبل اآلخر ، وترحب بالكفاءات من كل مكان لتشارك في البناء والنجاح .وذلك من خالل مرتكزات ثالثة هي 
: العمق العربي واإلسالمي ، والقوة االستثمارية ، وأهمية الموقع الجغرافي االستراتيجي .وتستهدف الرؤية رفع نسبة 

مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى %30 .
تتمثل مشكلة الدراسة : في محاولة اإلجابة على عدد من االسئلة : ما هي الصورة التي عليها المجتمع المدني في 
المملكة ؟كيف يمكن تصور مستقبل المجتمع المدني السعودي في القرن الحادي والعشرين ؟ إلى أي مدى يمكن 

لمؤسسات المجتمع المدني أن تساهم في دعم قضايا المرأة السعودية في ضوء الرؤية؟
اما أهداف الدراسة: 

أواًل : تحديد اآلليات التي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني المساهمة في دعم قضايا المرأة السعودية في ضوؤ 
الرؤية 2030 .

ثانيًا : عدم االنبهار بكل ما هو غربي.مع الحرص على اصولنا العربية اإلسالمية وتعزيز قيم االنتماء إليها .

ثالثًا : القاء الضوء على مؤسسات المجتمع المدني السعودي بين الواقع والمأمول.
المنهج : المنهج التاريخي التتابعي مع المنهج التحليلي النقدي 

نبذه مختصره
االسهامات والمشاركات العلمية : 

• المشاركة بورقة عمل بعنوان ـــــ دور الشركات والمبادرات في , دارالمعرفة ) مبادرة تعليم البنات بالفيوم نموذجًا 
مقدمة الى الملتقى تعليم االول ـــــ اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية من 5ـــــ 7 / 7 / 1437ه بالمملكة العربية 

السعودية . 
• كتاب المنطق عند ابن تيمية : طبعة القاهرة دار قباء للطباعة والنشر 2001م . 

قرطبة  ـــ  الفيوم  ـــ  للطفولة  القومي  المجلس  إصدارات  من    ( الفتيات  تعليم  ومبادرة   ) الجندر   ( االجتماعي  • النوع 
للطباعة والنشر سنة 2003 م رقم االيداع ــــ 2004  ـــــ 10282 . 
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تمكين المرأة السعودية في المناهج الدراسية
 في ضوء رؤية المملكة 2030

أ.نورة بنت ناصر بن صالح العويد
محاضر في جامعة األمير سطام، باحثة دكتوراه في جامعة الملك سعود

 الملخص/ هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مفهوم تمكين المرأة والذي ُيجمع عليه بعض القيادات، في المجتمع 
االبتدائية  المرحلتين  في  المدرسي  للتعليم  العريضة  الخطوط  تسهم  كيف  معرفة  وإلى  السعودي،  األكاديمي 
والمتوسطة والثانوية والخطوط العريضة للمناهج والكتب المدرسية، كافًة في تمكين المرأة السعودية وفق المنظور 
المطّور للتمكين، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على اآلليات التي من خاللها من الممكن أن نطّور المناهج السعودية 

بما يؤدي إلى تمكين المرأة السعودية، في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وبطاقة  المحتوى(،  )تحليل  استمارة  خالل  من  البحثية،  دراستها  في  النوعي  التحليلي  المنهج  الباحثة  واستخدمت 
جامعات  عدة  في  يعملون  الذين  األكاديميين  يشمل  والذي  الدراسة،  مجتمع  خالل  من  مقننة(،  الشبة  )المقابلة 
في  المناهج  بعض  يشمل  والذي  الوثائقي  الدراسة  ومجتمع  القصدية،  العينة  طريق  عن  اختيارهم  تم  سعودية، 
المرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، في التعليم السعودي، وكانت أهم النتائج تشير إلى مفاهيم التمكين في 
المناهج السعودية بحيث أن التمكين المعرفي بلغ 91.3% ، والتمكين االقتصادي ورفع اإلنتاجية بلغ 78.3% ، والتمكين في 
الحقوق والتشريعات بلغ ما نسبته 60.9%، والتمكين االجتماعي بلغت نسبته 56.5% ، والتمكين النفسي / الوجداني وبلغ 
43.5 % ، كما بلغ التمكين السياسي 39.1%، والتمكين لمهارات حياتية بلغ نسبته 34.8%، والتمكين الصحي / البيئي وبلغت 

نسبته 30.4% ، والتمكين من خالل سياسات طويلة المدة ونسبته بلغت %26.1 .

أ.نورة بنت ناصر بن صالح العويد
محاضر في جامعة األمير سطام



27

  جهود جامعة طيبة في مجال تمكين المرأة ومدى الوعي بها لدى 
االكاديميات واالداريات بالجامعة

د إيناس بنت محمد بن أحمد  طه 
عميدة الدراسات الجامعية بجامعة طيبة 

الرؤية أن    : رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%  كما نصت  الرؤية 2030   الملخص/ من اهداف  
المرأة السعودية تعد عنصرًا مهّمًا من عناصر قوتنا، إذ تشكل ما يزيد على )50%( من  إجمالي عدد الخريجين الجامعيين. 
مستقبلها  لبناء  المناسبة  الفرص  على  الحصول  من  وتمكينها  طاقاتها   واستثمار  مواهبها  تنمية  في  وسنستمر 

واإلسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا .
بناء على ذلك  فإن مشاركة المرأة في بعض المناصب المهمة أتت  بدعم من القيادة األعلى السامية مثل مشاركتها 
والتي  الداعمة  التوجهات  إ حدى  المشاركة تعد  نائب وزير هذه  البلدية  وتوليها منصب  الشورى والمجالس  بمجلس 
تؤدي إلى زيادة الثقة بقدرة المرأة وتعظيم دورها في بنا ء المجتمع،  وقد استجابت جامعة طيبة  لهذا التوجه وقامت 
بجهود لتعزيز دور المرأة  وتمكينها وعليه تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن تساؤلين رئيسيين : ما هي جهود الجامعة 

في مجال تمكين المرأة وما هو واقع وعي المرأة بالفرص المقدمة في الجامعة  .
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نبذه مختصره
االسهامات العلمية : 

• مساعدة وكيل جامعة طيبة للشؤون االدارية والخدمات .
• عضو لجنة االدارة العليا بجامعة طيبة .

• عضو المجلس البلدي ألمانة منطقة المدينة المنورة 
• رئيسة فريق عمل مشروع تعزيز القيم الجامعية بجامعة طيبة . 

• عضو فريق عمل مشروع قيم المدينة النبوية .
االمير  ومركز  االخالقية  للقيم  نايف  االمير  كرسي  بإشراف  السعودية  المرأة  قيم  تعزيز  مشروع  عمل  فريق  عضو   •

عبدالمحسن بن جلوي للدراسات االسالمية . 
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عمل المرأة في مؤسسات المجتمع الخيرية 
ودوره في تنمية المهارات الشخصية واالجتماعية

د.رحمة بنت علي الغامدي
rsskla1400@hotmail.com

 

الملخص/ تهتم الدول المتقدمة ببناء الفرد إيمانًا منها بأن ال حضارة بال أفراد، فهم يمتلكون مقومات تساندهم في 
بناء مجتمعاتهم، وحماية أوطانهم، ومن أهم هذه المقومات: السعي وراء امتالك االفراد لمهارات حياتية تمكنهم 
من القيام بأدوارهم على الوجه المطلوب. وتعتبر المهارات الشخصية واالجتماعية من أهم المهارات الحياتية التي 

تسعى مؤسسات المجتمع الى اكسابها لألفراد سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
دون  الحياة  جوانب  في  مستدامة  تنمية  تحقيق  يمكن  ال  أنه  المستدامة  التنمية  تناولت  التي  الدراسات  أكدت  وقد 
الحرص على تنمية المهارات الشخصية واالجتماعية لدى الفرد، حيث ال يمكن للفرد أن يساهم في التنمية االقتصادية، 
.   ومن ضمن مؤسسات المجتمع الجمعيات التي تهتم  أو االجتماعية وهو يفتقد للمهارات الشخصية واالجتماعية 
في  التوسع   2030 المملكة  رؤية  ضمن  من  وكان  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  مظلة  تحت  وهي   ، األسرة  بشؤون 

انشاءها والمساهمة في تطويرها ودعمها. 
وبفضل من اهلل كان للمرأة السعودية دور كبير في مثل هذه الجمعيات أما في إنشاءها حيث هناك جمعيات نسائية 
بشكل كامل من مجلس ادارتها الى عضواتها ، أو أن المرأة تولت فيها الجانب التنفيذي ، أو أنها تطوعت لتقديم ما 

يمكن تقديمه من خالل هذه الجمعيات لمجتمعها . وفي هذه الورقة نسلط الضوء على المحاور التالية : 
1- دور عمل المرأة في الجمعيات الخيرية األهلية في تنمية مهاراتها الشخصية واالجتماعية .

الخيرية  المجتمع  مؤسسات  في  بالعمل  التحاقها  وبعد  قبل  للمرأة   واالجتماعية  الشخصية  المهارات  مقارنة   -2
األهلية .  

3- صور وتجارب للعامالت في الجمعيات الخيرية األهلية وتأثير ذلك في حياتهن . 
نبذه مختصره

االسهامات العلمية : 
• الدليل االداري واالكاديمي لموظفات كلية التربية بجامعة نجران .

• كتاب كيف نحمي أبنائنا من التحرش الجنسي . 
ـــ الجفاف  ـــ الذكاء األخالقي   •  نشرات توعوية ومقاالت في الصحف اليومية ومواقع الكترونية مثل ) تقدير الذات 

العاطفي ( .  



30

إستراتيجية مقترحة لتعزيز دور المناهج  الجامعية في ممارسة الطالبة  
للعمل التطوعي

  د. أريج  بنت يوسف بن  حكيم

الملخص/ تهدف الدراسة الحالية إلى تقديم إستراتيجية مقترحة لتفعيل دور المقررات الجامعية في تعزيز دور  طالبة 
الجامعة السعودية لخدمة المجتمع والذي يعد مطلبا وطنيا وهدفا تربويا من أهداف التعليم في المملكة وجزء 
مهما من رؤيا المملكة العربية السعودية 2030.ولتحقيق هدف الدراسة تم صياغة األسئلة التالية:ما صورة اإلستراتيجية 
المقترحة لتفعيل دور الطالبة الجامعية السعودية في الخدمة االجتماعية؟ما هي األدوار االجتماعية التي اختارتها 
التطوعي؟ولإلجابة  العمل  في  السعودية  الجامعية  الطالبة  رأي  المجتمع؟ما  لخدمة  السعودية  الجامعة  الطالبة 
تصميم  في  المتمثلة  الدراسة  أدوات  وتطبيق  إعداد  في  التجريبي  الوصفي  المنهج  تبني  تم  الدراسة  أسئلة  على 
تجربة  في  الجامعية  الطالبة  رأي  على  للوقوف  استبانة  وتصميم  التطوعي،وإعداد  للعمل  المقترحة  اإلستراتيجية 
العمل التطوعي.وقد طبق النموذج على عينة الدراسة المكونة من 101 طالبة من طالبات جامعة طيبة الدراسات لمقرر 
عن  الدراسة  أدوات  تطبيق  أسفر  وقد  2016-2017م  الدراسي  العادم  من  األول  الدراسي  الفصل  في  الجامعية  القيم 
عدة نتائج منها: ممارسة الطالبات للعمل التطوعي في العديد من المؤسسات والمرافق االجتماعية و منها األندية 
،والجمعيات  وروضات  مدارس  من  العام  التعليم  العلمية،والمستشفيات،ومؤسسات  بالجامعة،واألقسام  الطالبية 
بين  المجتمع  لخدمة  السعودية  الجامعية  الفتاة  اختارتها  التي  األدوار  تنوعت  الحكومية،كما  ،والمؤسسات  الخيرية 
الفكري،والتبرع  الوطنية،واألمن  الهوية  القرائي،وتعزيز  ، والوعي  الذات  الوعي تجاه تطوير  التدريس،والسكرتارية،ونشر 
سجلت  فقد  التطوعي  العمل  في  الجامعية  الطالبة  رأي  يخص  البيئي.وفيما  المنتجة،والوعي  األسر  بالدم،ودعم 
استجابات الطالبات على مدى تأثرهن بالعمل التطوعي فيما يخص تنمية الحرص لديهن على العمل التطوعي نسبة 
98% .كما ساعدهن العمل التطوعي في زيادة الحرص لديهن على خدمة الوطن بنسبة 98% ،وفيما يخص رأيهن في 
مدى االستمتاع بالنشاط التطوعي سجلن نسبة 85%،كما ساعدهن العمل التطوعي على الشعور باإلنتاج بنسبة %93 
باإلتقان  الشعور  94%وعلى  بنسبة  المسؤولية  تحمل  على  بالقدرة  الشعور  زيادة  وعلى   %87 بنسبة  بالحرية  والشعور 
بنسبة 93% وقد ساهم العمل التطوعي في زيادة تقديرهن ألعمال اآلخرين بنسبة 93%،وزيادة اعتزازهن بالوطن بنسبة 
95% كما ساهم العمل التطوعي في تطوير الذات لديهن بنسبة 95% و زاد اهتمامهن بتوجهات الوطن بنسبة 
من  وزاد   %98 بنسبة  الوطنية  الهوية  وبتعزيز   %97 بنسبة  للوطن  االنتماء  بتقدير  شعورهن  زيادة  على  ساهم  كما   %94
حرصهن على خدمة الوطن بنسبة 98% كما اعتبرنه قناة للتعبير عن حب الوطن بنسبة 99%وقد توصلت الدراسة الحالية 
لعدد من التوصيات والمقترحات منها عمل دراسة بعنوان أثر العمل التطوعي على تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبة 

الجامعية،كما توصي الدراسة بتفعيل العمل التطوعي كجزء من المقررات الجامعية.
نبذه مختصره

االسهامات والمشاركات العلمية : 
• ورقة عمل بندوة تطوير الذات طموح بال سقف بعنوان : خطوات حياتية لتطوير الذات 1437هـ . 

• ورقة عمل بندوة مكافحة الفساد مسؤوليتك أواًل : تعزيز القيم طريقنا لمكافحة الفساد 1437هـ . 
• ورقة عمل في ندوة تعزيز القيم لمكافحة الفساد بعنوان : نعزز القيم لنكافح الفساد 1437هـ 

• ورقة عمل بمؤتمر التكامل بين التعليم العام والتعليم العالي بجامعة المك سعود جمعية جستن 1437هـ  بعنوان 
: وحدة مقترحة لتعزيز قيم تقوى اهلل وتعظيم قدر النبي صلى اهلل عليه وسلم لدى طالبات المرحلة الجامعية . 
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دور الجامعات في زيادة الوعي االجتماعي واالقتصادي والثقافي
 لدى المرأة

دراسة ميدانية على عضوات هيئة التدريس بجامعة الملك خالد
د. رضا بنت عبدالفتاح بن إبراهيم

redam@kku.edu.sa

الملخص/ مما ال شك فيه أن قضية المرأة وحقوقها المختلفة قضية قديمة قدم التاريخ، وهي قضية ال تخص المرأة 
وحـدها ولكـن تخص المجتمع من أساسه، فتطور أي مجتمع ال يمكن أن يتحقق بمعزل عن تقدم المرأة وهـي نـصف 

المجتمع والذي ال يحصل بدون وعيها بحقوقها.
       للتعرف على العوامل التي ساهمت في وجود مشكلة البحث قامت الباحثة بعمل دراسة استطالعية على عينة 
األستاذات  مع  منفردة  مقابالت  عدة  إجراء  تم  حيث  خالد  الملك  جامعة  بقطاع  التدريس  هيئة  عضوات  من  ميسره 
عميدات الكليات وبعض وكيالت الكليات وبعض رئيسات األقسام والمحاضرين بمختلف تخصصاتهم بالكليات  وتمثل 
الموضوع األساسي الذي دارت حوله تلك المقابالت في قضية الكشف عن مستوى الوعى لدى المرأة السعودية ودور 
الجامعات السعودية  في رفع هذا الوعى , وبناء على ذلك يمكن ترجمة مشكلة البحث فى مجموعة من التساؤالت 

التي تحتاج إلى تقديم إجابات واضحة ودقيقة والمتمثلة فى:-
محل  السعودية  الجامعة  فى  والثقافي  واالقتصادية   االجتماعية  بحقوقها   السعودية  المرأة  وعى  مستوى  1-ما 

الدراسة؟
2-هل توجد اختالفات في درجة الوعي وذلك فى ظل اختالف المستوى االكاديمي ؟

أهمية البحث  :وتكمن أهمية البحث في تناوله موضوع المرأة وما لها من دور في تنشئة األجيال وتعزيز القيم والعادات 
التي توصل فيهم روح االنتماء واالرتقاء بالمجتمع .

نبذه مختصره
االسهامات والمشاركات العلمية : 

مجلة   ، ميدانية  دراسة   , المصرية  الجامعات  في  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق  على  التنظيمي  المناخ  أثر  بعنوان  بحث    *
جمعية إدارة

    األعمال العربية .   
عام  خالد  الملك  بجامعة  المواجهة  وسبل  المجتمعية  والمخاطر  واإلشاعة  لإلعالم  الدولي  مؤتمر  في  المشاركة   *

1436هـ .
*  المشاركة في مؤتمر السعودي األول للنشر العلمي بجامعة الملك خالد عام 2014م . 

*  المشاركة في مؤتمر العالمي السابع للتسويق اإلسالمي بالدار البيضاء عام 2016م .  
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استراتيجية تمكين المرأة السعودية لتحقيق تنمية مستدامة وفق رؤية 
2030م   

د.عبلة بنت عبد الجليل بن  مرشد 
أستاذ مساعدفي العلوم االجتماعية جامعة طيبة المدينة المنورة

الملخص/ لتحقيق استراتيجية شاملة لتمكين المرأة ُيثمر عنهاتنمية مستدامة لها وللمجتمع الذي تنتمي إليه ستتناول 
الدراسة ماهية التمكين والتنمية، وكيف يكون تمكين المرأة من خالل التعرض لمجاالت اجتماعيا واقتصاديًا و سياسيًا 
و ثقافيًا، وما هي طبيعة التحديات التي تواجه تمكين المرأة السعودية، وكيف يمكن مواجهتها والتصدي لها أو الحد 

منها؛ وبناء على ذلك تتحدد أهداف الدراسة في:
-التعرف على مجاالت تمكين المرأة السعودية اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا؛

-توضيح طبيعة التحديات التي تواجه تمكين المرأة السعودية وتحد من مشاركتها العامة في مختلف القطاعات؛ و 
التصدي لتلك التحديات ومواجهتها.

وتتركز أهمية الدراسة في تعزيز تمكين المرأة وفق رؤية 2030م؛ وذلك في ظل انخفاض مساهمتها في المشاركة في 
قوة العمل المواطنة والتي ال تتعدى )16.64%( من جملة المشتغلين في قوة العمل السعودية، ونسبة )6.75 %( فقط من 
جملة المشتغلين في الدولة، بينما ترتفع نسبةبطالة السعودياتإلى )63,37%( من جملة المتعطلين السعوديينوذلك 

للعام 2016م؛
وتساؤالتها  وأهدافها  الدراسة  مشكلة  بتحديد  التقديم،  في  العلمي  األسلوب  على  منهجها  في  الدراسة  وتعتمد 
مع تحديد البعد المكاني والزماني للدراسة والمصطلحات المستخدمة في الدراسة، هذا مع التعرض إلى الدراسات 
باألشكال  االستعانة  مع  ونوعيًا  كميًا  البيانات  عرض  في  الوصفي  األسلوب  الدراسة  وتستخدم  الصلة،  ذات  السابقة 

البيانية التوضيحية . 
نبذه مختصره

االسهامات العلمية : 
• ورقة عمل بعنوان ) أثر االنفتاح العالمي على العالمين العربية واالسالمي ( الملتقى الفكري الثقافي الثاني المنعقدة 
108أبريل  ــــــ  1427ه   األول  ربيع   12 ـــ   10 من  الفترة  خالل  المنورة  بالمدينة  طيبة  بجامعة  اإلنسانية  والعلوم  التربية  بكلية 

2006م . 
• المشاركة بورقة عمل عن ) التقسيمات اإلدارية في المدينة المنورة ( في برنامج موسوعة الحج و الحرمين الشريفين 

برعاية دارة الملك عبدالعزيز والتي عقدت في فندق الموفنبيك في 1432/6/9ه في المدينة المنورة .
2015/1975م,  من  للفترة  التعاون  مجلس  لدول  السكانية  التركيبة  في  والخلل  السكاني  النمو   ( ببحث  المشاركة   •
, والمنعقد في جامعة األزهر  العالم اإلسالمي  البيئة والسكان والتنمية في دول   ) الجامعات االسالمية  في مؤتمر 

بالقاهرة خالل من 13 ــــ 15 ديسمبر 2016م . 
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إسهام كليات التربية في تنمية قيم المواطنة لدى طالبات الدبلوم 
العام في التربية بجامعة الجوف 

د. مها بنت محمد  بن فراس أستاذ مساعد -كلية التربية -جامعة الجوف
د. عالية بنت  الطيب بن حمزة أستاذ مساعد -كلية التربية -جامعة الجوف

maha_mfs@hotmail.com

الباب  فتح  المتعددة،  بإبعادها  العولمة  لظاهرة  نتيجة  متسارعة،  تغيرات  من  اليوم  العالم  يشهده  ما  إن  الملخص/ 
على مصراعيه أمام التدفق الهائل والسريع لألفكار والقيم والمعتقدات. وإن التغيرات القيمة التي فرضتها الحداثة 
القيم ومنها ضعف  إلى خلل في منظومة  بما تتضمنه من قضايا، أدت  المتعارضات  العالمية أحرزت كما هائال من 

القيم العملية، وانخفاض الدافعية للعمل.)حسين، 2001(  

الملحة  والحاجة  الحديثة،  التقنية  خالل  من  العالم  على  انفتاح  من  الباحثتان  تتلمسه  فيما  الدراسة  مشكلة  وتتمثل 
قيم  تعميق  في  من  ورغبة  المجتمعات،  أفراد  لدى  المواطنة  قيم  تنمية  على  الواضح  أثره  له  كان  مما  لمواكبتها 

المواطنة لدى طالبات الجامعة، وتحقيق الترابط بينهم وبين المجتمع، رأت الباحثتان ضرورة هذه الدراسة.

وتتحدد مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي:
ما دور كليات التربية في تنمية قيم المواطنة من وجهة نظر طالبتها؟

أهداف الدراسة: 
1- الكشف عن دور برنامج الدبلوم العام في التربية في تنمية قيم المواطنة لدى طالبات جامعة الجوف. 

جامعة  التربية  بكلية  التربية  في  العام  الدبلوم  طالبات  لدى  المواطنة  قيم  تنمية  في  اإلداري  الدور  على  التعرف   -2
الجوف.

3- التعرف على دور ألعضاء هيئة التدريس في تنمية قيم المواطنة لدى طالبات الدبلوم العام في التربية بكلية التربية 
جامعة الجوف.

4- التعرف على دور األنشطة الطالبية في تنمية قيم المواطنة لدى طالبات الدبلوم العام في التربية بكلية التربية 
جامعة الجوف.

5- الوصول إلى مقترحات وتوصيات لتفعيل دور برامج الدبلوم العام في التربية تنمية قيم المواطنة.
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قياس مدى الوعي ومؤشر االتجاه نحو مواضيع الصحة االنجابية 
وتمكين المرأة لدى الفتيات في منطقة الجوف

د. مرفت بنت احمد بن  بخيت
Mervatahmed47@yahoo.com

استاذ مساعد - قسم األحياءـ كلية العلوم- جامعة الجوف

وحتى  الطفولة  منذ  البشرية  الحياة  مراحل  خالل  العامة  الصحة  من  أساسيًا  جزءًا  اإلنجابية  الصحة  تعتبر  الملخص/ 
بوظائف  العالقة  ذات  األمور  في  واالجتماعية  والعقلية  والنفسية  البدنية  السالمة  اكتمال  من  حالة  وهي   ، الكهولة 
واعية  وجماعيًا  فرديًا  خاللها  من  المرأة  تصبح  عملية  يعتبر  المرأة  تمكين  أما   ، المختلفة  وعملياته  التناسلي  الجهاز 

بالطريقة التي تؤثر من خاللها عالمات القوة في حياتها.
       ولقد استهدفت الدراسة الفتيات في منطقة الجوف لقياس مدى الوعي لديهن في مواضيع الصحة االنجابية 

وتمكين المرأة وذلك لتجنيبهم السلوكيات الضارة التي قد تؤدي ألخطار تهدد صحتهم الحالية والمستقبلية .
      ولقد تم توزيع عدد 400 استبيان على الفتيات في مدينة سكاكا منطقة الجوف بطريقة عشوائية واحتوى االستبيان 
على محور للبيانات الشخصية )العمر- المرحلة الدراسية- نوع التجمع السكاني- المستوى التعليمي لالم( ، والمحور 
، رأي الدين في  المرأة وشملت الموضوعات األتية ) تنظيم االسرة  الثاني احتوى موضوعات الصحة االنجابية وتمكين 
تنظيم االسرة ، مصدر الثقافة الحياتية، تعليم المرأة، الزواج المبكر، زواج األقارب ، اإلجهاض، دور االعالم ، مشاركة الرجل 
للمرأة، العادات والتقاليد، تمكن المرأة ( ، وقد أوضحت النتائج مدى تأثير المجتمع على أراء الفتيات حول هذه المواضيع 

,  كما أوصت الدراسة على تفعيل برامج الصحة في المدراس والجامعات ووضع نشرات صحية .
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 FEMALE STUDENTS' ASSESSMENT OF TEAM BASED
 LEARNING AT COLLEGE OF MEDICINE, ALJOUF

 UNIVERSITY
د. مروة بنت أحمد بن عبد العزيز النجار

drarwaelnagar@gmail.com

الملخص/ تطبق كلية الطب بجامعة الجوف العديد من أساليب التدريس النشط والتي يتحول فيها الطالب من دور 
متلقي المعلومة الي دور المشارك النشط في تحديد أهدافه وكيفية الحصول على المعلومة من مصادر متنوعة 
واالستفادة منها ومن امثلة التعلم النشط التعلم القائم على حل المشكالت والتعلم القائم على العمل في فريق. 
ويساعد على ان يصبح طالب ذاتي يتعلم مدي الحياة. الهدف من هذه الدراسة هو تقييم التعلم القائم على العمل 
استفادة  مدي  لقياس  عالميا  ومطبقة  والمصداقية  الثبات  لها  مقاسة  اداة  باستخدام  تعليمية  كطريقة  فريق  في 
الطالبات من هذه االستراتيجية ومدي التزامهم بما تتطلبه هذه الطريقة من تحضير للمادة الدراسية من قبل والعمل 
الفرقة  طالبات  هي  المستهدفة  الفئة  الطبي.  التعليم  في  الطريقة  هذه  عن  رضاؤهم  ومدي  فريق  في  التفاعلي 
االولي والثانية والثالثة المرحلة قبل السريرية في كلية الطب جامعة الجوف وعددهم 93 طالبة عبر دراسة وصفية 
 .%75.26 االستجابة  معدل  وكان  الدراسة.  هذه  في  طالبة   93 عدد  شارك  البشري  الطب  بكلية  الطالبات  من  لقطاع 
وأظهرت النتائج أن 77.27% من الطالبات يفضلون التعلم القائم على العمل في فريق. باإلضافة إلى ، %82.75، %78.94 
تجربة  فريق  في  العمل  لي  القائم  التعليم  يعتبرون  التوالي،  على  والثالثة  والثانية  األولى  السنة  طالب  من  و%77.27 
ممتازة للتعلم. ثمانين في المئة من الطالبات لديهم مستوى أعلى من راض عن هذه الطريقة. خلصت الدراسة إلى أن 

الغالبية العظمى من الطالبات يفضلون هذه االستراتيجية .
نبذه مختصره

العضويات : 
• عضو في نقابة أطباء مصر .

• عضو في مركز أبحاث وتطوير التعليم الطبي والخدمات الصحية . 
• عضو المركز الدولي للتعليم الطبي من خالل التعليم عن بعد . 
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المحور الثالث 
حماية المرأة لتعزيز مكانتها وتمكينها من القيام بمسؤوليتها األسرية :

1. دعم حقوق وواجبات المرأة وفق المتغيرات االجتماعية واالقتصادية بما يكفل استقرار االسرة 
2. تعزيز سبل حماية المرأة من العنف االسري بما يكفل كرامتها 

3. تعزيز دور مراكز االرشاد االسري لتوعية االسر وتنميتها اجتماعيًا وتعزيز تماسكها 
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تعزيز دور المرأة للقيام بمسؤوليتها في المجتمع من منظور شرعي

د. حنان بنت قاسم بن محمد العنزي
DR-HNAN@HOTMAIL.COM

ال   , أجمعين  صحبه  و  آله  على  و  المرسلين  و  األنبياء  سيد  على  السالم  و  الصالة  و  العالمين  رب  هلل  الحمد  الملخص/ 
والتوؤام  العالمية  التغيرات  مواجهة  على  وقدرته  استدامته  وضمان  وتنميته  المجتمع  نجاح  أن  لب  ذي  على  يخفى 
, وإذا ما أريد لهذا العنصر أن يكون  معها، مرهون بمدى وعي المجتمع  بأهمية الفرد وحسن إعداد وطبيعة تأهيله 
فعااًل فال بد أن تتوافر للمرأة معطيات أساسية تمكنها من المساهمة اإليجابية في حركة التنمية وتوجيهها، ويأتي 
مجتمعها.  خدمة  على  قادرة  ويجعلها  القوة  موضع  في  يجعلها  الذي  دورها  تعزيز  المعطيات  هذه  مقدمة  في 
ويعتبر عمل المرأة تدعيم لقدرتها االقتصادية كما يعطي مؤشرًا واضحًا على تفهم المرأة بدورها في بناء المجتمع 
المستمر, ومن هنا  التطور  أدركنا أن دورها يسهم في  إذا ما  التنمية خاصة  الحقيقية في  المشاركة  وقدرتها  على 
كانت الحاجة الماسة للتأصيل الشرعي لبيان الدور الحقيقي للمرأة في المجتمع ,  و قد جاء البحث في مقدمة و ثالثة 

مباحث يتخللها مطالب  و خاتمة .
المبحث األول: مكانة المرأة في اإلسالم .

المبحث الثاني :مسؤوليات المرأة و دورها في المجتمع بين الحقوق و الواجبات.
المبحث الثالث: سبل تعزيز دور المرأة في المجتمع  .

الخاتمة وفيها أهم نتائج الدراسة .

نبذه مختصره
االسهامات العلمية : 

• االحتراس في القرآن الكريم) مطبوع ( 
• تحقيق كتاب العلل للدار قطني) مطبوع (

• اختبارات ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير) بحث محكم ( 
• قواعد الترجيح رؤية جديدة ) بحث محكم ( 

• تطبيق الجودة في تعليم الفقه الطبي مشاركة في مؤتمر الشارقة 
• األمن الغذائي في القرآن الكريم مشاركة في ملتقى حفظ النعمة جامعة الملك خالد               
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تصور مقترح إلنشاء مجلس لتمكين المرأة السعودية 
في ضوء رؤية 2030

د. أمل بنت عبدالرحمن بن سليم الحربي
amal.sleem@hotmail.com

         
الملخص/ في إطار سعي المملكة نحو النهوض بالمرأة وتشجيعها لتشارك في حركة اإلصالح وفق رؤية 2030، وبالرغم 
من تنامي دورها في المجتمع، إال أنه ما زال دون الطموح، فهناك الكثير من المعوقات التي  تعيق انخراط المرأة في 
التنمية ، هنا يأتي دور اإلصالح من أعلى للتغيير ؛ مع ضرورة تأطير هذا الدور ضمن إطار مؤسسي مناسب لطبيعة المرأة 

في المجتمع .
وجود  أهمية  تتضح  لذا  العمل؛  عن  العاطالت  المؤهالت  نسبة  ارتفاع  إلى   2016 العاملة  القوى  إحصاءات  تشير  كما     
المؤسسات  لجميع  مرجعًيا  إطاًرا  المؤسسة  توفر  حيث  التنمية؛  في  كشريك  دورها  لتفعيل  بالمرأة  تهتم  مؤسسة 
في وضع خطط لتمكين المرأة من المشاركة في كافة المجاالت , وبناء على ذلك ترى الباحثة أن تناول قضية إنشاء 

مجلس يهتم بالمرأة تعد مشكلة بحثية تستحق الدراسة وخاصة في ظل توجهات الرؤية.
  السؤال الرئيس: 

   ما التصور المقترح إلنشاء مجلس لتمكين المرأة السعودية وفق رؤية المملكة 2030؟ 
  األهداف :

1. التعرف على مفهوم تمكين المرأة.
2. الوقوف على المعوقات التي تواجه تمكين المرأة من أجل التنمية.

3. تحديد اإلمكانيات المطلوبة إلنشاء المجلس وفق رؤية 2030.
نبذه مختصره

االسهامات والمشاركات العلمية : 
• المشاركة في اللجنة الثقافية بتكليف من المساعدة للشؤون التعليمية في مشروع جدة تقرأ.

• 20016  المشاركة  في إعداد ورقة عمل بعنوان » البحث العلمي بين الباحثين والممارسين التربويين«
العربية السعودية في  المملكة  العالي في  التعليم  • 2015  بحث منشور بعنوان »مقترح للخصخصة في مؤسسات 

ضوء تجارب دول أخرى » .
السعودية  العربية  المملكة  في  العالي  التعليم  مؤسسات  في  للخصخصة  مقترح  بتصور  البحثية  المشاركة   2015  •

في ضوء تجارب دول أخرى وذلك في ملتقى التدريس االحتراف الرابع . 
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سبل تعزيز وعي المرأة  نحو الحد من ظاهرة العنف ضدها
 د .سارة بنت هليل بن دخيل اهلل المطيري

sara-hd@hotmail.com

الملخص/ تهدف الدراسة الى ابراز أسباب ضعف وعي المرأة بالعنف الموجه ضدها وتوضيح سبل تعزيز الوعي ومواجهة 
أسباب ضعفه مع تقديم بعض المقترحات التطبيقية للهيئات أو المؤسسات المجتمعية المعنية بشأن المرأة

واالحتياجات  المتبعة  واإلجراءات  »الوعي  بعنوان:  الوطني  األسري  األمان  برنامج  أقامها  دراسة  نتائج  بينت   : المشكلة 
العربية  المملكة  في  األطفال  ضد  والعنف  األسري  العنف  بظاهرتي  المرتبطة  المختلفة  المجاالت  في  التدريبية 
السعودية«, أن 70,7% من عينة الدراسة اتفقوا على وجود العنف ضد المرأة. وقد أوصت الدراسة بإيجاد برامج ولذا فإن 
البحث سيتناول أحد أهم أسباب وقوع العنف على المرأة وهو عدم وعيها بمعناه أو وكونها واقعه تحت أحد أنواعه 

البدنية أو النفسية أو االجتماعية.. 
األهمية : تظهر أهمية البحث من كونه يسهم في الحد من وجود ظاهرة العنف ضد المرأة وانتشارها في المجتمع 
السعودي,  من خالل معالجة أحد أسباب وجوده وهو عدم وعي المرأة بالعنف الموجه ضدها ووقوعه عليها, وبالتالي 

حثها على مواجهته للحد منه والقضاء على آثاره عليها.
منهجية البحث: يسلك البحث المنهج الوصفي, وسيمضي وفق الخطة التالية: 

تمهيد: في معنى العنف ضد المرأة, وأهمية وعي المرأة نحوه.

1/أسباب ضعف الوعي: 
كالجهل بكون ما تتعرض له المرأة ُيعد أحد أنواع العنف ضدها. وضعف المعرفة بمكانة المرأة وحقوقها وكرامتها 

في اإلسالم.

نبذه مختصره
االسهامات العلمية : 

العصر  أجيال  مركز  مع  بالتعاون  إسعاد  مركز  نظمتها   ( إبداعية  بطرق  األسرية  المشكالت  حل  استراتيجيات  دورة   •
القاها المدرب عوض مرضاح 16 ــ 17 / 1 / 1437هـ .

ــ  • دورة منهج القرآن فــــي التربية ) قدمها المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بمكة المكرمة (  18 
1427/7/22مـ . 

• دورة إعداد القيادات النسائية ) قدمها مكتب ساعد لالستشارات التربوية والتعليمية 24ــ 1429/6/28هـ .
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التضخم االقتصادي وأثره على المرأة السعودية 
» األرامل نموذجًا: حلول في ضوء رؤية المملكة 2030 م » 

أ.ابتهال بنت أحمد بن طاهر طالبي
atalpi@hotmail.com

 
الضمان االجتماعي  النظر في سياسات  المرأة السعودية عامة واألرامل خاصة واعادة  الضوء على  الملخص/ تسليط 
المتغيرات  وفق  وماديًا  نفسيًا  أسرتها  استقرار  ويكفل  كرامتها،  يحفظ  بما  الحياة  عقبات  مواجهة  من  تتمّكن  لـ 

االقتصادية واالجتماعية .
مشكلته :

راتب  على  المستندين  األرامل  فئة  المجتمع  هّمش  يعول،  بمن  عائل  كل  وتكّفل  االقتصادية  األوضاع  معمعة  بين 
القليلة جدًا« والضمان اإلجتماعي   « الخيرية  إال الجمعيات  إليهم  التقاعد المقّسم على أفراد األسرة والذين ال يلتفت 
المستند على بنود غير معقولة، أرى أنه من الواجب علينا تسليط الضوء األكبر عليهنَّ لـ تعزيز مكانة المرأة السعودية 

بين بقية المجتمعات.
منهيجته :

المبحث األول : التضخم االقتصادي والنصوص القرآنية المحذره منه :
تعريف التضخم االقتصادي.

النصوص القرآنية المحذّره منه .
أسباب التضخم اإلقتصادي .

أنواع التضخم اإلقتصادي .
المبحث الثاني : آثار ووسائل معالجة التضخم اإلقتصادي في اإلسالم :

آثار التضخم على تنمية اإلقتصاد .
آثار التضخم على المجتمع .

وسائل معالجة التضخم في اإلسالم .
المبحث الثالث : واقع األرملة السعودية بين الدخل األسري والتضخم اإلقتصادي 

نبذه مختصره
• إجازة بقراءة اإلمام عاصم بن أبي النجود من طريق الشاطبية . 

• المشاركة في مشروع سقيا فرح .
• المشاركة في مؤتمر العلمي السادس .  
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المحور الرابع 
المساهمة بتطوير نمط الحياة للمرأة السعودية بما يحقق لها السعادة والحيوية  :

1. تنوع سبل الرعاية الصحية للمرأة في كافة المراحل العمرية  
2. تحديد متطلبات المرأة السعودية لجوانب الترفيه والتثقيف

3. رفع وعي المرأة السعودية في ترشيد االنفاق وتطوير أساليب اإلدخار
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 Impact of the Saudi Women Age On Oral Health
 and Related Behavior

د. مــــي بنت عثمان بن حمزة بابكير
higzihigzi@hotmail.com

هذه  ترتبط  النساء  من  لكثير  وبالنسبة  حياتهن.  من  مختلفة  مراحل  على  المرأة  لدى  الفم  صحة  تعتمد  الملخص/ 
والرضاعة  والحمل  والحيض  البلوغ  سن  في  الحال  هو  كما  الجنسية،  الهرمونات  مستويات  بزيادة  مباشرة  التغييرات 
وانقطاع الطمث. كما أن المرأة هي أكثر عرضة للتشخيص بأمراض المفصل الفكي الصدغي واأللم الليفي العضلي 
واضطرابات األكل ومتالزمة سجوجرن )التي تسبب جفاف الفم(. إن الغرض من هذه الدراسة هي اإلجابة على )كيف 
تتغير احتياجات صحة فمي طوال حياتي وكيف يمكن تجنب المضاعفات الرئيسية من التغييرات الضارة(. لدى المرأة 
أثناء المراحل المتفردة في نوعها في حياتهن. إن التغيرات في مستويات  متطلبات صحة فم وأسنان خاصة وذلك 
الهرمونات األنثوية خالل فترة البلوغ والحيض والحمل وانقطاع الطمث تضخم الطريقة التي تستجيب وتتفاعل فيها 
اللويحات السنية أثناء هذه التغيرات. لذا وخالل هذه األوقات، تحتاج المرأة إلى أن تعليمات وعالجات خاصة، ويجب أن 
تعرف كل امرأة المعلومات المهمة التالية: الحيض: تجد بعض النساء أن اللثة تنتفخ وتنزف قبل فترة الحيض عندهن، 
في حين تواجه نساء أخريات ما يسمى بالقروح الباردة أو آفة القروح. وعادة ما تختفي هذه األعراض مع بداية الدورة 
الشهرية. وسائل منع الحمل عن طريق الفم: تعتبر اللثة الملتهبة واحدة من اآلثار الجانبية األكثر شيوعا.تظهر الدراسات 
أن العديد من النساء الحوامل يعانين من التهاب اللثة الحملي، عند بناء اللويحة السنية على األسنان وقيامها بتهيج 

اللثة. وتشمل األعراض اللثة الحمراء واإللتهاب والنزيف في اللثة. تعتبر رعاية ما قبل الوالدة هي ذات أهمية خاصة .
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اثر الحمالت التوعوية اإلعالمية في رفع وعي المرأة السعودية في 
ترشيد االنفاق وتطوير أساليب اإلدخار - دراسة تجريبة 2017م

أ. رحاب بنت إبراهيم بن رأفت محمد السيد 
  rehabhamad2012@gmail.com  

الملخص/ على الرغم من انخفاض متوسط دخل األسرة بنسبة 3.4 في المائة، فإن متوسط اإلنفاق ارتفع بمعدل 16 في 
المائة، ما يعكس العجز المتمثل في نحو 1757 رياال . تعد المرأة السعودية المحرك االول لنمط حياة االسرة من خالل 
مسؤوليتها األسرية، وجب العمل علي رفع مستوي الوعي لديها تجاه أسرتها وتجاه المجتمع، للعمل على الحد من 
االنفاق ورفع نسب المدخرات األسرية بما يحقق الموازنة بين االستهالك واالدخار. من خالل مشاركة طالبات االعالم في 
حملة توعوية حول ثقافة المرأة االستهالكية السائدة في المجتمع لتحقيق إحدى أهداف رؤية  المملكة 2030 في رفع 
نسبة مدخرات األسر من خالل تضافر الجهود وغرس روح العمل الجماعي التنموي بما يحقق ترسيخ مفهوم الهوية 
الوطنية لدي طالبات القسم.في إطار العرض ألهمية الدراسة ، وأهدافها يمكن تحديد مشكلة البحث في الوصول 
دراسة  ثم  ومن   ، الطالبات  لدي  المتاحة  االعالمية  الوسائل  خالل  من  العمل  ومكان  البيت  في  السعودية  المرأة  الي 
مدي تأثير الحملة التوعوية التي اعدتها الباحثة وطالبات القسم حول مدي التأثر لتغيير مفهوم الثقافةاالستهالكية 
يحقق  بما   2030 المملكة  رؤية  أهداف  تحقيق  في  للمساهمة  االستهالك  وترشيد  االدخار  نحو  المجتمع  في  السائدة 

التطور التنموي واالقتصادي المنشود بتكاتف كافة افراد المجتمع كال في مكانه . 
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 رفع وعي المرأة السعودية في ترشيد اإلنفاق وتطوير أساليب االدخار
 

د.جواهر بنت صالح بن عيادة الخمشي
Jiji294ss@hotmail.com

مشكلة الدراسة
على  االقتصادية  المتغيرات  بعض  أثرت  األخيرة  اآلونة  وخالل  واقتصاديا،  اجتماعيا  حراكا  السعودي  المجتمع  يشهد 
المجتمع مما يستلزم رفع وعي المرأة لترشيد اإلنفاق. و تتلخص مشكلة الدراسة في قلة وعي المرأة السعودية في 

ترشيد اإلنفاق وتطوير أساليب االدخار.
أهمية الدراسة:

أوال: تظهر أهمية هذه الدراسة من خالل مساهمتها في إثراء األدبيات السسيولوجية لرفع وعي المرأة السعودية  في 
ترشيد اإلنفاق، مما دعا للقيام بهذا البحث إللقاء الضوء على الظاهرة..

 ثانيا: تتفق هذه الدراسة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 م في ترشيد اإلنفاق وتطوير وسائل االدخار وزيادة 
الوعي االستهالكي.

ثالثًا : أن هذه الدراسة ستضع مؤشرات وتوصيات تساعد صانعي القرار والوزارات المعنية بطرق ترشيد اإلنفاق ورسم 
استراتيجيات مبنية على أسس علمية للتعامل مع رفع الوعي االستهالكي للمرأة السعودية.

أهداف الدراسة:
1- تسعى هذه الدارسة رفع وعي المرأة السعودية في ترشيد اإلنفاق

2- ابتكار أساليب تطوير حديثة في االدخار لدى المرأة السعودية.
3- معرفة اآلثار المترتبة على ترشيد اإلنفاق للمرأة السعودية.

منهجية الدراسة
تعتبر هذه الدراسة وصفية تحليلية تعتمد على منهج المسح االجتماعي بالعينة. وسيتم استخدام استمارة االستبيان 

والمقابلة الشخصية على  )375 أمراه سعودية( .
نبذه مختصره

االنشطة العلمية والجوائز : 
• إدارة نقاش مفتوح مع الباحثات عن عمل في الملتقى الوطني األول ) الفتاة السعودية بين الوظيفة والبطالة ( . 

• الحصول على جائزة في الملتقى العلمي األول بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .
• الحصول على المركز االول في مسابقة االبحاث الطالبية في وزراه العمل 1435هـ . 

• شكر وتقدير في مبادرة سواعد العمل في مجال التعلم من خالل خدمة المجتمع بالمشاركة مع طالبات جامعة 
األميرة نورة نوره بعنوان ) نشر الوعي لدى طالبات المرحلة الجامعية بالعمل في المحالت التجارية ( . 
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دور المرأة السعودية في التدبير األسري وترشيد اإلنفاق 
د. منيرة بنت عواد بن  المريطب

أستاذ مشارك في قسم الشريعة والدراسات االسالمية بجامعة الملك عبد العزيز

 
الملخص/ الحمد هلل الذي دبر عباده في كل أمورهم أحسن تدبير، ويسر لهم أحوال المعيشة , وأمرهم باالقتصاد , 
ونهاهم عن اإلسراف والتقتير، والصالة والسالم على سيدنا محمد، إمام الهدى , وسيد المرسلين وعلى آله  وأصحابه 

أجمعين. وبعد:
 فإن التدبير نصف المعيشة , وقديما قيل : صالح المعيشة من صالح الدين , وصالح الدين من صالح العقل. وكثير من 
الناس ال يعرفون كيفية إدارة مواردهم المالية بحيث يحقق لهم االستقرار المادي , الذي ينعكس ايجابا على حياتهم 
, وينشر الطمأنينة والسعادة في ربوع أسرهم. ولذلك كان لزاما نشر ثقافة التدبير األسري وكيفية ادارة الدخل لكل 

افراد المجتمع .   
 ولكي يتم التعرف على كيفية التدبير االسري , وإدارة الدخل , البد من معرفة ضوابط اإلنفاق. ومن هنا جاءت أهمية 

هذه الدراسة التي تسعى الباحثة من خاللها إلى إبراز هذه الجوانب وغيرها 
1- مشكلة البحث :

 تتلخص مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي :
 كيف أحقق االستقرار المادي لألسرة عن طريق ترسيخ مفهوم التدبير األسري ؟

 ومن هذا السؤال تتفرع األسئلة اآلتية :
أ -  ما هو مفهوم التدبير األسري ؟
ج - ما الفرق بين التدبير والتوفير؟   

د - ما هي  ضوابط االنفاق؟ 
2-  أهداف البحث :

 يهدف البحث إلى تحقيق اآلتي :
أ - التعرف على مفهوم التدبير األسري. 

ب - إبراز ضوابط االنفاق.
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ج – التأصيل الشرعي للتدبير  واالنفاق .
د- الخروج بتوصيات يمكن أن تساعد في حل المشكالت ذات الصلة بموضوع البحث.                             

3- أهمية البحث :
                تتلخص أهمية البحث في إبراز األهمية الخاصة للتدبير األسري وما يتصف به من ضوابط.

4- حدود البحث :
        يتناول البحث ضوابط اإلنفاق والتدبير األسري وفق منهج القران الكريم , والسنة النبوية المطهرة .

5- مصادر البحث ومعلوماته :
  أ- القران الكريم والسنة النبوية المطهرة.

 ب- كتب التراث اإلسالمي .
 ج- الدراسات الحديثة  ذات الصلة بالموضوع . 

6- منهج البحث :  
   منهج البحث هو المنهج االستقرائي واالستنباطي . 

 
نبذه مختصره

االسهامات العلمية : 
التشريق  أيام  الجمار  رمي  االسالمي  التشريع  في  اليسر  مظاهر  بعنوان  بحث  التطبيقية  للعلوم  المصرية  المجلية   •

قبل الزوال , نموذجًا .
• مجلة كلية التربية بجامعة األزهر بحث بعنوان االحكام الفقهية المتعلقة بذوي االعاقة العقلية .

• مجلة الدراسات االسالمية والبحوث االكاديمية بحث بعنوان أحكام الصالة المترتبة على غروب الشمس . 
• مجلة فكر وابداع بحث بعنوان أحكام الحج التي شرعت تيسيرا على المرأة ثم حكمها جميع األمة . 

• مجلة قطر الندى بحث بعنوان تحقيق رسالة في احترام الخبز .
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واقع إدارة أساليب االدخار واالستثمار لدى المرأة السعودية
وأثره في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030

أ. عائدة بنت أحمد بن عطية العتيبي
  k77777a@hotmail.com 

الملخص/ هدفت الدراسة بصفة عامة إلى معرفة  أثر التخطيط المبكر لمرحلة االدخار واالستثمار على كيفية إدارة 
المورد المالي لألسرة ، وذلك من خالل : دراسة العملية اإلدارية وجوانبها المختلفة وأثرها في تحقيق أهداف األسرة, 
وطرقه  االدخار  ودراسة  عليه  تؤثر  التي  المختلفة  والعوامل  العاملة  للمرأة  المالي  التخطيط  أهمية  على  والتعرف 
ُيعد   ، مبكرًا.  المرحلة  لهذه  العاملة  المرأة  لتهيئة  واالستثمار  لالدخار  التخطيط  لكيفية  برنامج  وتصميم  المختلفة 
االدخار  ومن ثم االستثمار موقفًا جديدًا تواجهه المرأة العاملة و ال بد أن يخطط لها مسبقًا لتغيرات  الحياة. فاألسرة 
األسرة  تعريف  التي تخطط لالدخار واالستثمار ستكون أكثر استعدادًا للتعامل مع ما يرتبط بتلك المرحلة من خالل : 

بأهمية العملية اإلدارية متمثلة في التخطيط السليم المسبق لدخلها المالي لتقابل تغيرات الحياة المختلفة, 
 توعية المجتمع بشأن القضايا المالية , توعية المرأة العاملة بمفهوم االدخار ومشاكله الحالية ومن ثم مساعدتها 
على تحسين وضعها االقتصادي واالرتفاع بمستوى معيشتها لزيادة قدرتها على االستثمارللمستقبل . تعريف األجيال 
الصاعدة بطبيعة االدخار واتخاذ التدابير الالزمة للتخطيط له. وقد استخدمت الباحثة منهج المسح االجتماعي . و من 
نتائج البحث ما يلي: شعور المرأة باألمان االقتصادي وكفاية دخلها في سد احتياجات أسرتها من أهم عوامل التوافق 
في مرحلة االدخار واالستثمار. تمثل الظروف االقتصادية أهمية بالغة في حياة المرأة وفي إحساسها بالرضا عن الحياة. 

كلما كانت األسرة محتاجة لراتب المرأة كلما منعها ذلك من اتخاذ قرار االدخار. 
نبذه مختصره

العضويات : 
• عضو في الجمعية السعودية ) جستن ( .

• معلم خبير ومبتكر في شركة مايكروسوفت العالمية . 
• مدربة في مركز دبيونو العالمي لتعليم التفكير . 



48

مؤشرات الضغوط التي تواجه المرأة العاملة  في المستشفيات في 
مدينة الجوف

أ. سارة بنت أحمد بن عبدالكريم الصليع
s.a.alsoleye@gmail.com

أهداف الدراسة : 
1- يهدف البحث إلى وصف الضغوط التي تواجه المرأة العاملة في المستشفيات في مدينة الجوف. 

2- الكشف عن مصادر الضغط التي تواجهها المرأة العاملة في المستشفيات في مدينة الجوف. 
3- إعطاء معلومات عن األعراض الجسدية والنفسية التي تعاني منها المرأة العاملة في المستشفيات في مدينة 

الجوف وعالقتها بضغط العمل. 
أهمية الدراسة: 

         ال يوجد شك من الناحية التنظيمية أن الضغط في حياة العمل سيسبب تحدي لتحقيق أهداف المنظمة , هذا 
الضغط سيؤدي إلى تحقيق نتائج ضعيفة في المؤسسة والتي بدورها تؤثر سليبا على الجانب االقتصادي للمؤسسة 
بالنسبة للمرأة العاملة يتسبب في أعراض  فضال الدولة بشكل أكبر .وكذلك اجتماعيا وصحيا ونفسيا ضغط العمل 

نفسية بالنسبة للمرأة العاملة . 
مشكلة الدراسة : 

        في دراسة مؤشرات الضغوط التي تواجه المرأة العاملة في المستشفيات في مدينة الجوف يجب أن نسأل عدة 
أسئلة لجلب المعلومات ومن ثم معرفة ماهي أهم المؤشرات في ذلك . األسئلة هي  :ماهي الضغوط التي تواجه 
المرأة العاملة في المستشفيات في مدينة الجوف وماهي مصادرها؟,  ماهي األعراض الجسدية التي تعاني منها 

المرأة العاملة في المستشفيات في مدينة الجوف وعالقتها بضغط العمل؟ 

منهجية الدراسة:
       تعد الدراسة الحالية دراسة وصفية , تقوم هذه الدراسة في أربعة مستشفيات في مدينة الجوف .

نبذه مختصره
االسهامات العلمية والخبرات : 

) lOSR-JNHS ( : العالقة بين طاقم التمريض والمرضى الصم في المستشفيات . بحث منشور في مجلة •
• مدرب معتمد .  

• تدريس األطفال الصم في مدرسة دمج بمدينة جدة لمدة فصل دراسي . 
• التدريب في إدارة مستشفى دومة الجندل العام خالل فترة الصيف 
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جودة الحياة لدى النساء المصابات بالفشل الكلوي بمنطقة الجوف 
وعالقته  بالسلوك االجتماعي لديهن

د/ أمينه بنت إبراهيم بن بدوي 
am10010@yahoo.com

النفسي  والطب  العامة  والصحة  الطب  مجال  في  نسبيًا  الحديثة  الدراسات  من  الحياة  جودة  دراسة  تعد  الملخص/ 
وعلم النفس والتربية، كما أن االهتمام المتزايد بجودة الحياة، والرغبة في تقليل اآلثار السلبية للمرض واإلعاقة، عكست 
أقصى تطلعات العاملين في هذه المجاالت. كما أن مفهوم جودة الحياة من المفاهيم الحديثة في العالم العربي. 
ويعد تحسين جودة الحياة لدى األشخاص هدف أسمى يسعى كل شخص في ظل الظروف المتالحقة والسريعة 
التغير إلى محاولة معايشه جودة الحياة والشعور بتحسين الحال والتوافق النفسي واالجتماعي مما يقتضي صحة 
نفسية إيجابية، ومن هذا المنطلق تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على جودة الحياة لدى النساء المصابات بالفشل 
،وكما  الوصفي  المنهج  الدراسة  استخدمت  وقد  لديهن.  االجتماعي  بالسلوك  وعالقته  الجوف  بمنطقة  الكلوي 
استخدمت مقياسين هما:مقياس جودة الحياة لدى النساء المصابات بالفشل الكلوي ومقياس السلوك االجتماعي. 

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي سيتم استعراضها فى مجمل الدراسة.
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